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Rechtspersoon
RSIN 851082403
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Worldview Mission
Statutaire zetel Gemeente Capelle aan den IJssel
Eerste inschrijving 
handelsregister

14-11-2011

Datum akte van oprichting 25-10-2011
Activiteiten SBI-code: 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)

SBI-code: 94911 - Religieuze organisaties

Hoofdvestiging
Vestigingsnummer 000035797746
Naam Stichting Worldview Mission
Bezoekadres Beemsterhoek 14, 2905XA Capelle aan den IJssel
Telefoonnummer 0636108563
Internetadres www.worldviewmission.nl
E-mailadres worldview.mission@gmail.com
Datum vestiging 25-10-2011 (datum registratie: 09-11-2016)
Activiteiten SBI-code: 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)

Fundraising, het bieden van bewustwording, educatieve trainingen aan onderdrukte 
mannen en vrouwen, het begeleiden op het gebied van kunst en cultuur, sport, 
assertiviteit, de bevordering van gezondheid voor een duurzame leefstijl, anti-
vrouwengeweld, zwarte en migranten en gevluchte vrouwen, het afleggen van 
bezoeken aan zieken en gevangenen, het schenken van aandacht aan ouderen, 
jongeren/jeugd, gehandicapten en geestelijke zieken die pastorale zorg en coaching 
nodig hebben.

Bestuurder
Naam Oord, Hélène Hendrina
Geboortedatum 17-03-1956
Datum in functie 25-10-2011 (datum registratie: 14-11-2011)
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer 
informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal 
te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar blijft.
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Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte 
bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de betreffende 
vestiging(en).

Vestiging(en)
Vestigingsnummer 000035798629
Naam Agape Temple Global Ministry
Bezoekadres Rivierweg 15, 2903AJ Capelle aan den IJssel

Uittreksel is vervaardigd op 20-01-2022 om 16.01 uur.

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer 
informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal 
te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar blijft.
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